
Gezonder eten en meer bewegen
Wil je graag dat jouw leerlingen spelenderwijs gezonder eten en meer bewegen en dus 
werken aan hun vitaliteit? Ga dan aan de slag met de programma’s van Special Heroes 
Nederland voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs (SO), voortgezet speciaal 
onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PRO).

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling 
van mensen met een beperking door een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren en een zo groot 
en breed mogelijk aanbod te creëren op de gebieden sport en bewegen, kunst en cultuur, werk en 
participatie en voeding en gezondheid.

Healthy Heroes is een nieuw stimuleringsprogramma dat uitgerold kan worden op het SO, SBO, VSO 
en  praktijkonderwijs. Het programma zorgt ervoor dat leerlingen gezond eten, vaardig bewegen en 
een gezonde leefstijl als lekker en leuk ervaren! Leerlingen merken spelenderwijs aan de hand van 
verschillende lesmethoden het positieve effect van een gezonde leefstijl en zij leren hoe ze hierin 
zelfbewuste en gezonde keuzes kunnen maken. Door goed voor zichzelf te zorgen ervaren de 
leerlingen meer energie, zitten zij lekkerder  in hun vel en zijn zij intrinsiek gemotiveerd om zich een 
gezonde leefstijl eigen te maken. Kortom een positieve spiraal, die het enthousiasme van de sociale 
kring van de leerling aanwakkert om deze gezonde leefstijl te blijven behouden en om mee te doen! 

Voeding & Gezondheid
Tijdens de lesmethodes gebruiken leerlingen hun zintuigen, experimenteren met voeding, doen 
opdrachten omtrent voeding en gezondheid en/of maken kennis met eten en drinken. De 
lesmethodes dragen eraan bij om een gezonde school te worden.

Sport & Bewegen
Naast gezonde voeding is sport en bewegen een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. 
Daarom biedt Special Heroes Nederland naast lesmethoden op het gebied van gezonde voeding ook 
sport- en beweegprogramma’s aan. Het doel van deze programma’s is niet alleen verbetering van 
fysieke fitheid en gezondheid, maar ook het vergroten van zelfvertrouwen, zelfstandigheid en 
uitbreiding van de leefwereld van de leerlingen.

De informatie die nu volgt helpt bij het kiezen van een passende lesmethode. Er is een divers 
aanbod mogelijk, waarbij de school optimale ondersteuning krijgt van een projectleider uit de 
regio. Er kan gekozen worden voor het Healthy Heroes programma of voor een combinatie van 
Healthy- en Sport Heroes. 



Methodiek

De onderwijsprogramma’s van Special Heroes Nederland kennen een methodiek met drie praktische 
fases:

1. Binnenschools programma
-Lesmethodes
Alle programma’s worden in nauwe samenwerking uitgevoerd met de school, lokale sport- en 
gezondheidsaanbieders en gemeenten. Binnen de veilige omgeving van school maken leerlingen 
kennis met activiteiten op het gebied van sport, voeding en leefstijl. Verschillende aanbieders 
organiseren tijdens de lesuren kennismakingsactiviteiten in blokken van twee tot acht weken. 
Deze activiteiten worden samen met de school op basis van behoeften en maatwerk bepaald.  
De "Basislesmethode Healthy Heroes" is de basis van het Healthy Heroes programma en maakt 
daar standaard onderdeel van uit. Bij een aantal andere Healthy Heroes lesmethodes ontvangt 
de school lesmateriaal, waarmee docenten na instructie zelfstandig aan de slag gaan. Per 
schooljaar worden doorgaans twee á drie blokken/lesmethodes aangeboden.

-Pauze/plein activiteiten
Tijdens de pauze kunnen op school activiteiten aangeboden worden, waarbij leerlingen even 
bewegen: structureel een extra beweegmoment. Pestgedrag en verveling nemen hierdoor 
af. Ook maakt een leerling kennis met een sport en kan hij/zij vervolgens doorstromen naar een 
sportaanbieder. De school maakt zelf keuzes om leerlingen bijvoorbeeld wel of niet te laten 
inschrijven voor de pauzesport, het aantal keer per week en wel of geen activiteitenreeks. 
Daarnaast kan ook gekeken worden naar het gezondheidsaanbod in de pauzes door het 
ondersteunen van de schoolkantines.

2. Naschools programma
Voor leerlingen die (nog) niet de mogelijkheid hebben om zich bij een sportvereniging aan te 
sluiten, wordt gekeken naar een passend naschools programma. Dit kan zowel op school als bij 
een sportaanbieder plaatsvinden. Ook worden samen met een regionaal projectleider de 
mogelijkheden op het gebied van voeding en leefstijl na school bekeken.

3. Nazorgtraject
Sport- en cultuuraanbieders, vakdocenten, sport-/cultuurcoaches en andere betrokkenen      
realiseren de continuïteit van het programma en de sport- en cultuurdeelname van de leerling.

- Ondersteuning Heroes Vrijetijdsteam
Het Heroes Vrijetijdsteam organiseert, als verdieping op de stimuleringsprogramma’s Sport   
Heroes en Healthy Heroes, op school en na schooltijd activiteiten om het sport- en   
gezondheidsaanbod te verbreden (ook in samenwerking met sport- en gezondheidsaanbieders) 
en om leerlingen intensiever te begeleiden richting het deelnemen aan sport- en  
gezondheidsactiviteiten. Het team bestaat uit studenten (mbo en hbo) en professionals (als 
vakdocent BO, combinatiefunctionaris, projectleider Special Heroes).



In onderstaande tabellen staan de lesmethodes op de thema’s Voeding en Sport & Bewegen. De 
lesmethode Healthy heroes vormt de basis van het programma, waarbij scholen minimaal 1 aanvullende 
lesmethode uit de Healthy Heroes menukaart kiezen. Special Heroes Nederland adviseert een school juist 
te kiezen voor een combinatie tussen lesmethoden uit bovengenoemde thema’s, omdat beiden 
belangrijke factoren zijn voor het verkrijgen van een gezonde leefstijl bij leerlingen.

Menukaart

Lesmethode thema Voeding SO VSO

1. Basislesmethode Healthy Heroes
De lesmethode biedt interactieve lessen aan op scholen om enerzijds 
spelenderwijs leerlingen na te laten denken over hun eigen gedrag, leefstijl 
en gewoontes en anderzijds kennis aan te leren en vaardigheden te 
ontwikkelen over voedsel en voedselbereiding in de breedste zin van het 
woord. Dit is een lesmethode waarbij een gastdocent of (door ons 
opgeleide) leerkracht de les verzorgt. De lessen zijn gebaseerd op de 
thema’s: Ontbijt en brood, Groente, Fruit, Tussendoortjes, Drinken en 
Etiketten lezen.

X X

2. Smaaklessen
De lesmethode smaaklessen is gebaseerd op ervaringsleren. Door te 
proeven, voelen, horen, ruiken en kijken, verkennen kinderen hun eten. De 
leerlingen doen bij dit lesprogramma regelmatig een proefje of 
smaakexperiment.

X

3. Smaakmissies
Smaakmissies zijn verdiepende interactieve lesmodules, waarin leerlingen 
van alles over de herkomst van hun eten leren. Ze gaan zowel binnen als 
buiten de klas op avontuur.

X

4. Moestuinieren
Moestuinieren biedt leerlingen de mogelijkheid om te leren over de afkomst 
van eten en de verschillende manieren waarop eten groeit. Leerlingen leren 
het hele proces van zaaien tot oogsten en proeven de verschillende 
groentes.

X

5. Krachtvoer
Met Krachtvoer ga je samen met jouw leerlingen aan de hand van actieve 
werkvormen aan de slag met hun eigen voedingskeuzes! Het doel van 
Krachtvoer is om leerlingen te ondersteunen en te stimuleren om blijvend 
gezondere voedingskeuzes te maken.

X

Voor alle bovenstaande lesmethoden van Healthy Heroes kan subsidie aangevraagd worden vanuit Jong 
leren eten. Vraag september 2020 hier de subsidie aan: https://www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-
leren-eten\

https://www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten


Menukaart

Lesmethode thema Sport & Bewegen SO VSO

1. Sport Heroes
Sport Heroes is een twee- of driejarig programma waarbij Special Heroes 
Nederland de school ondersteuning biedt  op het gebied van sport en 
bewegen. Het programma is gericht op binnenschools en naschools aanbod, 
waarbij de leerlingen en hun wensen centraal staan. Op basis daarvan 
worden passende sport- en beweegactiviteiten aangeboden.

Binnenschools aanbod: aanbod sportclinics om leerlingen kennis te laten 
maken met verschillende sporten (vereniging). Pauze sportactiviteiten door 
een vrijetijdsteam (studenten).

Naschools-/buitenschools aanbod: doorverwijzing naar een sportvereniging, 
aanbod creëren voor leerlingen na schooltijd.

X X

2. Nijntje Beweegdiploma
Met het Nijntje Beweegdiploma leren peuters en kleuters op een leuke 
manier de basis van bewegen. Dat betekent: veel bewegen op verschillende 
manieren waarbij plezier centraal staat! Op zo’n manier dat de peuters en 
kleuters belangrijke spieren ontwikkelen die ze later nodig hebben, om 
bijvoorbeeld een sport te leren of zich te concentreren op school.

X

3. ClubExtra
ClubExtra is hét multisportaanbod voor kinderen en jongeren van 4 tot en 
met 18 jaar, die (nog) niet mee kunnen komen bij een gewone 
sportvereniging. ClubExtra geeft ze een plek om plezier te hebben, ‘robuust’ 
te leren, zelf hun doelen te stellen en hun angst voor bewegen te 
overwinnen.

X X



Ondersteunend aan de lesmethodes meet Special Heroes Nederland met behulp van een aantal 
meetinstrumenten de voortgang van het Healthy Heroes programma, te weten:

1. Vragenlijst Gezonde Helden (SO/VSO, standaard afname bij de start en het einde van het schooljaar). 
Een standaard vragenlijst, om een indicatie van de kennis ten aanzien van gezonde voeding en een 
gezonde leefstijl te geven. Deze vragenlijst is anoniem.

2. FitGaaf! Kalender Een laagdrempelig hulpmiddel in de vorm van een kalender, waarop kinderen 
stickers mogen plakken indien zij gezonde voeding eten of gezond gedrag laten zien. (Aanvullende 
meetmethode voor SO, die gedurende het programma wordt gebruikt.)

Deskundigheidsbevordering
Om zoveel mogelijk mensen met een beperking mee te laten doen is het belangrijk dat er voldoende 
deskundigheid is bij de diverse aanbieders die betrokken zijn bij Healthy Heroes. Special Heroes 
Nederland biedt meerdere scholingen en heeft ook een informatieportaal voor sportprofessionals over 
bewegen en sporten van mensen met een beperking in de vrijetijdsbesteding: Special Heroes Campus 
(www.specialheroescampus.nl). Mogelijkheden zijn onder andere:

1. Workshops Sport Workshops Healthy
- Scholing Bewegen en bewogen worden - Motiverende gespreksvoering
- Scholing ClubExtra
- Scholing Gedrag (g)een probleem
- Scholing Plezier in bewegen voor ieder kind
- Scholing Begrijp ik jou?

2. Training ‘On the Job’ 
- Projectleider
De projectleider verzorgt de kennisoverdracht, zodat de Healthy Heroes programma’s door de 
docenten zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast organiseert en coördineert hij/zij de 
projecten bij scholen, instellingen en sport/gezondheidsaanbieders in samenwerking met 
relevante partners (zoals gemeenten, HBO/MBO-onderwijsinstellingen, etc.).
- Docent/trainer
De docenten en trainers wisselen kennis en expertise uit. Het vergt flexibiliteit en maatwerk van 
trainers, coaches en docenten om mensen met een beperking te begeleiden. Met ons 
kennisaanbod willen we sport- en cultuurprofessionals inspireren om eigen invulling te geven 
aan het creëren van aanbod voor mensen met een beperking.

3. Publicaties onderwijs
Special Heroes Nederland heeft, vaak in samenwerking met partners, diverse publicaties 
ontwikkeld. Deze zijn terug te vinden op www.specialheroes.nl en op de Special Heroes Campus.

Meten is weten

http://www.specialheroescampus.nl/
http://www.specialheroes.nl/


Werkwijze start Healthy Heroes programma
Stap 1: Aanmelden
Ga naar onze website www.specialheroes.nl/team_leden/. Zoek de projectleider bij jou in de buurt en neem 
telefonisch of per mail contact met hem of haar op. Indien dit per e-mail gebeurt, wordt zo spoedig mogelijk 
telefonisch contact opgenomen voor een vrijblijvende afspraak. 

Stap 2: Intakegesprek
De projectleider plant een intakegesprek. Hierin worden de verschillende lesmethodes, het doel, de werkwijze 
van het programma en de bijbehorende kosten besproken. Vanuit de behoefte van de school wordt er uit 
verschillende lesmethodes gekozen. Het is dus echt een programma op maat!

Stap 3: Opstellen projectplan
Na afloop van het intakegesprek worden de gemaakte afspraken door de projectleider vastgelegd in een 
projectplan. Na ondertekening van het projectplan door Stichting Special Heroes Nederland en de school start 
het programma Healthy Heroes.  

Stap 4: Start Healthy Heroes
Het programma Healthy Heroes wordt op een ludieke wijze, die in het projectplan staat beschreven, gestart. 
De start van het Healthy Heroes programma omvat een kick-off voor de leerlingen en een presentatie voor het 
schoolteam om draagvlak te creëren. Daarnaast faciliteren wij informatie richting ouders omtrent Healthy
Heroes.

Stap 5: Afname vragenlijst ‘Gezonde Helden’ bij start programma  
Bij de start van het programma maken we gebruik van een vragenlijst, genaamd: ‘Gezonde Helden’. Met deze 
vragenlijst meten we de huidige kennis van leerlingen ten aanzien van een gezonde leefstijl. De vragenlijst 
wordt vooraf door de leerling (eventueel met ondersteuning van de leraar) ingevuld. Deze vragenlijst is 
anoniem.

Stap 6: Uitvoering lesmethodes
Afhankelijk van de gekozen lesmethodes gaat de school samen met de projectleider aan de slag met de 
uitvoering van de verschillende lesmethodes. De projectleider voorziet de docent van de benodigde informatie 
om zelfstandig te kunnen starten met het Healthy Heroes programma. Daarnaast coördineert hij de Healthy
Heroes projecten op de school.

Stap 7: Afsluiting Healthy Heroes
Het einde van het programma wordt in samenspraak met de projectleider op een passende manier afgesloten. 
Hierbij betrekken we waar mogelijk ook de ouders. Tijdens deze afsluiting ontvangen de leerlingen hun 
welverdiende certificaat van deelname. 

Stap 8: Afname vragenlijst ‘Gezonde Helden’ na afsluiting programma
Na afloop het schooljaar wordt de vragenlijst ‘Gezonde Helden’ opnieuw door de leerlingen ingevuld. Hiermee 
wordt in kaart gebracht of er positieve gedragsverandering heeft plaatsgevonden bij de leerlingen. 

Stap 9: Evaluatie
Gezamenlijk met de projectleider wordt het programma geëvalueerd. Mogelijkheden tot voortzetting van het 
programma worden tijdens deze evaluatie besproken. 

Veel van bovenstaande stappen komen ieder schooljaar weer aan bod, omdat een school elk jaar met 
verschillende lesmethodes aan de slag kan gaan.

Stappenplan

https://specialheroes.nl/team_leden/
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